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Title: Comparison of antimicrobial effects of ten Herbal extracts with chlorhexidine on three different oral 
pathogens; an in vitro study.  
Authors: Haghighati F,(DDS, MSc); Jafari S,(DDS. MSc); Momen Beitollahi J, (DDS, MSc).  
Introduction: From many times ago, herbal extracts have been used for curing diseases especially 
infectious ones. In this study antimicrobial effects of ten herbal extracts were evaluated on three different 
oral pathogens including: Actinobacillus actinomycetem comitans (Aa), Streptococcus mutans and Candidia 
albicans.  
Methods: The herbal extracts used were: Thymus vulgaris, Syzygium aromaticum, Lavandula angustifolia, 
Punica granatum, Rosmarinus officinalis, Herate umpersicum, Punica granatum (flower), Querques 
infectoria, Terminalia chebula, and Melissa officinalis. Extracts with concentration of oil for the hole 
technique and disks containing 2 mg of extract were prepared and antimicrobial effectets were compared 
with chlohexidine. Bland disks containing methanol were used as control. Antimicrobial effects of each 
extract were determined according to the diameter of no growth area in the culture. 
Results: The results showed that Thymus vulgaris, Syzygium aromaticum, Querques infectoria, Punica 
granatum and Termialia chebula had great antibacterial and antifungal effects. The antimicrobial effects of 
Querques infectoria were shown for the first time in this study. Some of the extracts were even better than 
chlorhexidine and none of the control disk showed any effect in the culture. 
Conclusion: This study confirmed that, herbal extracts have an appropriate effects on the microorganisms 
in comparison with chlorhexidine.  
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 : چکیده
و از اين ميان بيماري هاي     .  استفاده از گياهان داروئي از گذشته هاي دور براي درمان انواع بيماري ها مورد نظر بوده است               :مقدمه

كروبي ده عصاره گياهي بر سه نوع          هدف از اين بررسي مطالعه تأثير ضدمي         . عفوني اهميت قابل مالحظه اي داشته اند      
 .ميكروارگانيسم آسيب زاي دهان شامل اكتينوباسيلوس اكتينوميستم، كانديدا آلبيكانس و استرپتوكوك موتانس بود

 گياهان مورد بررسي عبارت بودند از عصاره آويشن، ميخك، اسطوخودوس، پوست انار، رزمارينوس، گلپر، گل انار،                 :روش کار
 ميلي گرمي  ٢ جهت استفاده در روش چاهك محيط كشت و ديسك  هاي           ١/٠عصاره ها با غلظت    . اه و بادرنجبويه    مازو، هليله سي  

از ديسك هاي خالي با    . از هر عصاره در روش ديسك آماده گرديد واثرات ضد ميكروبي آنها با كلرهگزيدين مقايسه گرديد                  
قدرت ضد ميكروبي هر يك از عصاره ها بر اساس قطر هاله           . ده شد استفا) شاهد( درجه به عنوان كنترل منفي       ١٠٠ و   ٨٠متانول  

 . عدم رشد ايجاد شده در محيط كشت ميكرب ها تعيين شد
 نتايج حاصله از مطالعه نشان داد كه آويشن، ميخك، مازو، پوست انار و هليله سياه داراي اثرات قابل توجه ضد                          :یافته ها

تعدادي از  . د ميكروبي مازو براي اولين بار در اين مطالعه نشان داده شده است             در ضمن اثر ض   . باكتري و ضد قارچي هستند    
 درجه در محيط كشت     ١٠٠ و   ٨٠عصاره ها برتر از كلرهگزيدين عمل كردند و هيچكدام از ديسك هاي كنترل منفي و متانول                 

 .ايجاد دهاله عدم رشد ننمودند
هي اثرات خوبي بر روي باكتري هاي مورد آزمايش در مقايسه با دهانشويه            اين مطالعه نشان داد كه عصاره هاي گيا      : نتیجه گیری

 . كلرهگزيدين دارند
 

 .  گياهان داروئي، كلرهگزيدين، اكتينو باسيلوس، كانديدا:واژگان گل
 
 

 :قدمهم
علـم شناسـائی و اسـتفاده از گـیاهان داروئـی به قدمت عمر               

 منابع طبیعی و     میالدی استفاده از   19تا قبل از قرن     . انسـان است  
اما . عمدتـاً گـیاهان از راههـای اصلی درمان بیماری ها بوده است            

پیشـرفت سـریع علـم شیمی و کمبود منابع طبیعی باعث شد که              
اما امروزه  . ترکیبات شیمایی جدید جایگزین داروهای گیاهی شود      

مجـدداً دانشـمندان بسـیاری از رشـته هـای گوناگون به داروهای              
اثـرات ضـد میکروبـی، ضد قارچی و ضد          . نـد گیاهـی روی آورده ا    

سـرطانی در گیاهان ایران سرمنشأ بسیاری از تحقیقات بوده و به            
سـرانجام رسـیدن ایــن تحقـیقات مـی توانــد سـبب خودکفائــی و      

با توجه به اینکه در حال      . اسـتقالل در صـنایع داروئی کشور شود       
 به  حاضـر اکـثر مـواد اولـیه دارویـی در ایـران ساخته نشده و نیاز                

واردات ایـن کاالهـا وجـود دارد و از طرفی مقاوم شدن باکتری ها               
نسبت به داروهای ساختگی شیمیایی، نیاز به بررسی و تولید انواع           

 . مواد ضد میکروبی گیاهی بنظر منطقی می رسد
درمحدودۀ درمان های دندانپزشکی و بویژه علم پریودنتولوژی        

 چه بشکل موضعی    نـیز مواد ضد میکروبی چه بصورت خوراکی و        
در جهـت کاهش فلور میکروبی دهان قبل از جراحی          ) دهانشـویه (

لـثه و در طـول مـدت ترمـیم بعـد از جراحی و حتی بطور روزمره       

از . جهـت کنـترل پـالک باکـتریال در دهان استفاده فراوان دارد            
سـوئی بیماران خاص مثل افراد سالخورده و ناتوان همچنین افراد           

 که منجربه تضعیف عضالت دست می شود و         دیگر با بیماری هایی   
، یا افراد در معرض خطر میکروبی مثل افراد مستعد به اندوکاردیت          

ضعف سیستم ایمنی، دیابتی ها، بیماران خونی، برای کنترل پالک          
دندانـی و جلوگیری از بیماری های لثه و پوسیدگی دندان ملزم به             

 گسترده شدن دامنه    با. اسـتفاده از مـواد آنتـی میکروبیال می باشند         
کاربـرد دهانشـویه هـا دسترسـی بـه مـوادی کـه با حداقل اثرات                 

مــثل ایجــاد رنگــیزه بــر دنــدان هــا و مــواد پــر کردگــی، (جانبــی
حداکثر اثرات مطلوب را    ) عفونـت هـای ناخواسـته و سمیت بافتی        

 . بسیار الزم و ضروری به نظر می رسد، ایجاد نماید
ن داروئی در جهت کاهش     بررسـی اثرات ضد باکتریائی گیاها     

فلورمیکروبـی دهان و در نتیجه ساخت و کاربرد دهانشویه هایی با            
حداقـل اثـرات ناخواسـته و قیمـت مناسـب در داخـل کشور و با                 
اسـتفاده از منابع طبیعی کشورمان می تواند اهمیت ویژه ای داشته            

 .باشد
 

عـالوه بـر ایـن عفونـت های فرصت طلب مثل کاندیدیازیس             
به شکل های مختلفی در دهان بروز       )  کاندیدا آلبیکانس  عفونت با (

 مـی نمـاید و اغلب در دهان افرادی که از نظر سیستم ایمنی دچار               
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. نقــص هســتند باعــث ناراحتــی و اخــتالالت فــراوان مــی گــردد 
گونـه های پاتوژن از میکروارگانیسم های موجود در شیار لثه مانند            

Actinobacillus actionomycetem comitans     نـیز باعـث بـروز 
عفونـت هـای پیشـرفته پریودنـتال و نهایـتاً، لقی و از دست رفتن                

همچنین گونه های پاتوژن از استرپتوکوک ها       . دنـدان هـا می گردند     
 مسـبب ایجاد پوسیدگی در دهان       اسـترپتوکوک موتـانس   همانـند   

بـوده و در نهایـت باعـث تحمیل هزینه های درمانی و یا از دست                
لذا یافتن دهانشویه های گیاهی که      .  خواهـند شد   رفتـن دنـدان هـا     

توانائـی حـذف و یـا بـه حداقل رساندن این گونه های میکربی را                
 .داشته باشد نیز از هر نظر اهمیت خاصی می یابد

عالوه بر مقاالت متعدد که در مجالت خارجی در مورد اثرات           
ضـد میکروبی عصاره های مختلف گیاهان داروئی به چاپ رسیده           

یقات بسـیاری نـیز در قالب طرح فیتوشیمی و بررسی اثرات            تحقـ 
 در دانشکده داروسازی    1356بـیولوژیک گـیاهان ایـران از سـال          

دانشـگاه تهـران شـروع شـده و ادامه دارد اما مطالعه در مورد اثر                
 .گیاهان داروئی بر پاتوژن های دهان بسیار اندک بوده است

Kaimjm ــاران ــرا ) 1998( و همک ــی اث ــی تحقیق ــد ط ت ض
  را بــرGum therapy و 1میکربــی دهانشــویه هــای گیاهــی   

mutans Streptococcus ،Streptococcus sanguis و 
Actinomyces viscosus    بررسـی کـرده و بـه نتایج مثبتی دست 

 2ایـن دهانشـویه ها در مقایسه با کلرهگزیدین و لیسترین          . یافتـند 
 ). 1(اثرات برتری را نشان دادند 

Fine DHاثرات ضد میکروبی یک 2000ران در سال  و همکا 
 را بر میزان استرپتوکوک موتانس بزاق و        3دهانشـویه آنتی سپتیک   

در این مطالعه نشان داده شد      ). 2(پـالک میکروبی بررسی کردند      
کـه اسـترپتوکوک هـای گـروه موتـانس نسبت به گروه میتیس از             
حساســیت بیشــتری بــه اثــرات ضــد میکروبــی ایــن دهانشــویه  

محققیـن پیشـنهاد می کنند در افرادی که روش های           . ارندبـرخورد 
مکانیکی کنترل پالک به حد کافی موثر نیست از دهانشویه ها در            

 .کنار روش های مکانیکی استفاده شود
) 1999( و همکاران Pan PHدرمطالعـه دیگـری کـه توسـط     

انجـام گرفـت ایـن محققیـن اثـرات ضـدباکتریائی لیسترین را با               
 مقایسه کرده و نتیجه گرفتند      4 استانوس فلوراید  دهانشـویه حاوی  

لیسترین به طور معنی داری اثرات ضد میکروبی باالتری نسبت به           
 ). 3(مریدول دارد 
  نشـان داد کـه اسـانس های آویشن و           Lens ،1987در سـال    

 

 
1 - Herbal mouth 
2 - (Peridex) Chlorhexidine, (Listerine) 
3 - Listerine antiseptic 
4 - Meridol 
 

). 4(دارچیـن دارای فعالیت ضد باکتریائی قابل توجهی هستند          
 ضد باکتری میخک را بر      اثر) 1996( و همکـارش     Caiهمچنیـن   

روی دو گونـه میکروبی پروتالاینترمدیا و پورفیروموناز ژنژیوالیس         
نیز اثرات ضدقارچی   ). 5(مطالعه و اثرات عالی آنرا گزارش نمودند        

 ). 6( گزارش گردیدGerin توسط 1985گیاه آویشن درمطالعه سال 
Chulasiri) 1995 (         توانائـی ضـد میکروبی پوست انار را با اثر 
 pHمعـادل بـیان کـرده و عنوان نمود که در            % 60اسـید تانـیک     

باالتر خواص ضد میکروبی کاهش می یابد و در حضور          ) اسـیدتیه (
 ). 7(خون کامالً بی اثر می گردد 

 Montesاثر ضد میکروبی رزمارینوس و نعناع در شیلی توسط          
 اثر  Hethelyiدر شـرایط آزمایشـگاه نشان داده شد و  ) 1991) (8(

  گیاه را عمدتاً بر روی ارگانیسم  های گرم مثبت گزارش نمود             ایـن 
اثر ضدمیکروبی شقایق و لوتوس را بر       ) 1374(آقـای دولوئی    ). 9(

بومادران و بارهنگ را بر     ، اسـترپتوکوک موتانس و گلرنگ وحشی     
 ). 10(استافیلوکوک ارئوس نشان داد 

کا  اثر ضدقارچی گیاه پرسی    1368در تحقـیق ابراهیم نوخاصی      
وی ذکر کرده که این ترکیب بر       . بر کاندیدا آلبیکانس گزارش شد    

در سال  ). 11(سـایر میکروارگانیسـم هـای دهان بی اثر بوده است            
 و ضـدقارچ های     HSV علـی صـالح نـیا اثـر ضـد ویـروس              1369

عباس شفیعی  ). 12(سـاپروفیت را در گیاه مورد سبز گزارش نمود          
بر استافیلوکوک اورئوس و    اثـر اسانس آویشن شیرازی را       ) 1376(

 ). 13(قارچ کاندیدا گزارش کرد 
 45 اثـر ضد قارچی گیاهان طب سنتی شامل          1376در سـال    

مورد بررسی قرار گرفت و گیاهان زیر       ) 14(گـیاه توسـط تفرشـی       
صندل ، کرفس، کافور، دارچین: اثر ضد قارچی از خود نشان دادند      

 .زنجبیل و بابونه، ریواس زردچوبه، سفید
یـک مطالعه بالینی که توسط مهدی شهریاری و غالمرضا          در  

جهـت مقایسـه تأثـیر دهانشـویه گـل بابونـه با             ) 1376(شـفیعی   
کلرهگزیدیــن را بــر روی اســتوماتیت ناشــی از شــیمی درمانــی و 

نشـان داده شد که برای هر دو گروه         ، پرتودرمانـی انجـام گرفـت     
ی تفاوت  بـیماران اثـرات آنهـا مشـابه بـوده و از نظـر رفـع بیمار                

 ).15(معنی دار ندارند اما کلرهگزیدین سرعت بهبود را افزایش داد 
چـند گیاه سنتی را بر میکروبهای دهان        ) 1377(فـراز مجـاب     

آزمـایش نمـود و نشـان داد که عصاره گیاه مریم گلی بهترین اثر               
ضـدمیکروبی را دارا مـی باشـد و مشخص شد که عصاره اینسون              

ئیس و استرپتوکوک سالیواریس    مـانع رشـد اسـترپتوکوک سـانگو       
 ). 16(می گردد 

 10هدف از انجام مطالعه بررسی و مقایسه اثرات ضد میکربی           
عصـاره گیاهـی بـا دهانشویه کلرهگزیدین بر سه میکروارگانیسم           

 . دهانی می باشد
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 : روش کار
اساس کار عبارت بود از سنجیدن      ، در این مطالعه شبه تجربی    

در مهار  )  گونه 10(ره گیاهی   قـدرت غلظـت معینـی از هـر عصـا          
)  گونه 3(کردن رشد یا عدم رشد میکروارگانیسم های مورد آزمایش        

 .که در محیط آزمایشگاه انجام گردید
 

 : این تحقیق شامل مراحل زیر بود
 : تهیه عصاره های گیاهی

 :    گیاهان داروئی مشتمل بر موارد زیر بودند
، رزماری یا   4، گلپر 3)هسیا(، هلـیله کابلی   (Galls)2، مازویـا  1مـیخک 

 8، اسطوخودوس 7، بادرنجبویه 6، پوست انار و گل انار     5اکلـیل کوهی  
برای اندازه گیری قطر هاله عدم رشد باکتریها       . 9و آویشـن شیرازی   

که . از روش دیسـک پلیـت و روش چـاهک پلیت استفاده گردید            
، قطر هاله عدم رشد ایجاد شده توسط اثر عصاره گیاه یا دهانشویه           

گر مـیزان کارآیـی مـاده بکـار رفته و ممانعت رشد یا کشتن               بـیان 
 گرم  50برای تهیه عصاره های گیاهی ابتدا       . میکروارگانیسـم است  

. از هـر گیاه آماده و با استفاده از آسیاب برقی پودر آن تهیه گردید              
 cc100 گرم از پودر گیاه در       10سـپس بـا استفاده از ترازوی دقیق         
.  ریخته شد  cc250لـول در ارلن     مـتانول خـالص حـل شـده و مح         

 قرار 10 ساعت روی دستگاه هم زن     24سـپس محلـول هـا به مدت         
پس از این مدت با استفاده از پمپ خالء و صافی واتمن            . داده شد 

در تکرار دوم برای تهیه عصاره به       . شـماره محلولهـا صـاف شدند      
و بقیه مراحل   .  استفاده گردید  º80 از مـتانول     º100جـای مـتانول     

 .ه روش قبل بودمشاب
 

 : برداشت نمونه و تهیه کشت میکروبی 
از مــیان بــیماران مــراجعه کنــنده بــه بخــش پریودنــتولوژی  
دانشـکده دندانپزشـکی دانشـگاه علـوم پزشکی تهران تعدادی از            
بـیماران مبـتالیان بـه پریودنتیت پیشرفته انتخاب شدند و بوسیله            

تر نمونه میکروبی    میلی م  7 تا   5کورت استریل از پاکتهای با عمق       
یا محیط حد واسط که     (برداشته و باالفاصله به محیط ترانسپورت       

تا انتقال به محیط کشت می توان تا مدت بیشتری میکروارگانیسم           
 

1 - Syzygium aromaticm 
2 - Quuerques infectoria  
3 - Terminalia chebula  
4 - Heracleum persicum  
5 - Rosmarinus officinalis  
6 - Punica granatum 
7 - Melissa officinalis  
8 - Lavandula angustifolia  
9 - Thymus vulgaris  
10 - shaker 
 

به محیط  )  دقیقه 30کمتر از   (منتقل و سریعاً    ) را زنـده نگهداشـت    
کشت در آزمایشگاه انتقال داده شد و در دانشکده بهداشت مراحل           

کروبـی در محـیط  های مناسب و مخصوص هر باکتری            کشـت می  
 (Aa)محیط اختصاصی کشت جهت اکتینو باسیلوس       . انجـام شـد   

محیط ،  بودو محیط کشت استرپتوکوک    TSBVمحیط اختصاصی   
پایـه آگار خوندار بود که با افزودن خون گوسفند غنی شده بخوبی           

ال به  از بیماران مبت  ، درمورد برداشت قارچ کاندیدا   . رشـد مـی کـند     
کـاندیدوزیس دهانـی مـراجعه کنـنده بـه بخش بیماریهای دهان             
دانشـکده دندانپزشـکی بوسـیله مالـیدن سوآب استریل در جهات            

محیط مناسب  . مخـتلف بـر سـطح مبتال، نمونه برداری انجام شد          
کـاندیدا محـیط مولـر هینـتون مـی باشـد که در این مطالعه مورد               

گاهی دسـتیابی به    پـس از مـراحل آزمایشـ      .اسـتفاده قـرار گرفـت     
بر روی محیط کشت مخصوص هر باکتری که        ، باکـتری خـالص   

قــبالً در آن چــاهک ایجــاد کــرده ایــم بوســیله ســوآب اســتریل  
، در روش دیسک  . میکروارگانیسم به محیط کشت انتقال داده شد      

بالفاصـله پـس از انـتقال باکـتری دیسـک گـذاری کرده و سریعاً                
  . منتقل نمودیمCo2محیط را به جار 

درمورد استرپتوکوک پس از انتقال به آزمایشگاه کوکسی های         
گرم مثبت و کاتاالز منفی جدا شده و کلونی های جدا شده را روی              

 .اگار خوندار بردیم و مطابق روش قبل عمل گردید
عصـاره های گیاهی با شماره های مشخص هر گونه گیاهی از            

ارگانیسم، نام میکرو ، قـبل معیـن شدند و در پشت هر پلیت کشت          
و نام دهانشویه   )  درجه 100 یا   80(عصـاره گـیاه و درجـه متانول         

در نور کافی   ، پس از خارج کردن پلیت  ها از انکوباتور        . یادداشت شد  
هاله عدم رشد باکتری ها اندازه گیری شد        ، بـا خـط کش مخصوص     

کـه مـیزان قطر هاله بیانگر قدرت ضد میکروبی عصاره بوده و با                
 دارد و سـپس اعـداد بـه جداول مربوطه وارد            آن نسـبت مسـتقیم    

 .شدند
جهـت ارزیابـی داده های حاصل، از آنالیز کروسکال والیز یک            

 1به ترتیب از    ) عدم پاسخ (برای داده های صفر     . طرفه استفاده شد  
سپس مجموع اعداد بر تعداد صفرها      .  عـدد صـحیح داده شد      nتـا   

س این حداقل سپس سایر اعداد براسا. (Mean Rank). تقسیم شد
 . و میزان عددی خود مرتب گردیدند

 

 : یافته ها
در روش دیسـک پـنج عصـاره گیاهی بر میکروارگانیسم های            
مخـتلف اثـرات ضد میکروبی نشان دادند که از این میان میخک             

عصـاره آویشن   . بیشـترین اثـر را روی اکتینوباسـیلوس نشـان داد          
 گیاه مازو بیشترین شـیرازی بیشـتری اثر را بر کاندیدا آلبیکانس و        

پوست انار،  ) 2و1جدول  (اثـر را بر استرپتوکوک موتانس نشان داد         
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مـیخک، مـازو، هلـیله سـیاه و آویشـن عصاره های مؤثر شناخته               
 .شدند و سایر عصاره ها هیچگونه اثر ضد میکروبی نشان ندادند

 

 میانگین قطر هاله عدم رشد در سه روش مختلف و     -2جدول  
 انبیشترین اثر گیاه

میانگین قطر 
هاله سه روش 
 بر کاندیدا

میانگین قطر 
هاله سه روش بر 
 استرپتوکوک

میانگین قطر 
هاله در سه 

 Aaروش بر 

قسمت مورد 
 استفاده

 نام گیاه

 پوست انار پوست میوه 2/21 6/9 6/8
 میخک سرشاخه گلدار 5/22 6/8 7/21
 مازو مان ترشحی 9/20 15 2/15

 یاههلیله س میوه 4/18 0 2/7
 آویشن جوانه گلدار 6/11 5/13 1/14

 

به روش  (در بررسـی مقایسـه ای هالـه عـدم رشـد عصـاره ها                
اخــتالف معنــی دار بــود و ) >001/0P(درمــورد کــاندیدا ) دیســک

آویشـن حداکـثر اثـر را در مقایسه با سایر عصاره ها نشان داد و با                 
ا همیـن روش در مـورد استرپتوکوک و اکتینوباسیلوس هر کدام ب           

001/0P<              اخـتالف معنـی دار بود و بیشترین اثر را مازو و میخک 
 . نشان دادند

 مقایسه داده ها در مورد کاندیدا       º80در روش چاهک و متانول      
اخـتالف معنـی دار را نشان داد که در این           ) >001/0p(آلبـیکانس   

مــیان مــیخک دارای حداکــثر اثــر بــود و در مــورد اســترپتوکوک 
 نشان داده شد    >001/0Pیلوس هر کدام با     موتـانس و اکتیـنو باس     

کـه اخـتالف معنی دار است و بیشترین اثرات به ترتیب مربوط به              
 .آویشن و مازو می باشد

 در مقایسـه بیـن تـک تـک عصـاره هـای گیاهی و دهانشویه                  
در مورد اثر   .  استفاده شد  Mann-Whitneyکلرهگزیدیـن از آنالـیز      

  هگزیدین معنی دار بود    بـر کـاندیدا اخـتالف بیـن مـیخک و کلـر            

)01/0P< (     و عصـارۀ مازو)2/0=P (  آویشن)2/0=P (  و گل انار)1 =
P (     در مورد استرپتوکوک نیز    . تفاوتـی با کلرهگزیدین نشان ندادند

) >P 01/0(اثر عصارۀ مازو اختالف معنی دار با کلرهگزیدین داشت          
) P=4/0(و آویشن   ) P=7/0(میخک  ) P= 7/0(و عصاره پوست انار     

 .تفاوتی با کلرهگزیدین از جهت اثر بر استرپتوکوک نشان ندادند
 

 :بحث
، میخک،  عصـاره گیاهی شامل پوست انار      5در ایـن تحقـیق      

 هلـیله سیاه و آویشن اثر ضد میکروبی و سه گیاه میخک،             -مـازو 
 آویشن و مازو اثر ضد قارچی خوبی از خود نشان دادند که با یافته 

Perrucci      اثـر ضد قارچی آن هماهنگی دارد        در مـورد آویشـن و  .
Panizzi و Guerin  نـیز همیــن اثــر را در مــورد آویشــن گــزارش 

نـیز اثـر ضـد میکروبـی میخک را          ) 1996 (Cai). 6و5(کـرده انـد     
گـزارش نمـود و ایـن گیاه از دیر باز بعنوان میکروب کش در طب                

در این بررسی برای اولین بار به اثر        ). 5(سـنتی شـناخته شده بود       
در عین حال با مراجعه به مقاالت و        .  قارچی مازو پی برده شد     ضـد 

مـنابع قبلـی اثـر ضد باکتریایی گیاهانی مثل پوست انار و مازو بر               
. اکتینوباسـیلوس بـرای اولیـن بار در این مطالعه گزارش می گردد            

همچنین مازو و آویشن بر استرپتوکوک موتانس اثر خوبی داشتند          
 ). 4(اشاره داشته است  نیز به این مورد Lensکه 

مزیـت عصاره گیری به روش در مقایسه با عصاره های آبی در             
 ایـن است که عصاره های الکلی میزان باالتری از مواد مؤثره گیاه             

 100در نتـیجه در روش چاهک و متانول         . را اسـتخراج مـی کنـند      
 درجــه تعــداد 80درجــه در مقایســه بــا همیــن روش بــا مــتانول 

باالتـر بـوده و ایـن شاید بدلیل انحالل بهتر           عصـاره هـای مؤثـر       

 

  و چاهک و متانول 80° مقایسه میانگین قطر هاله عدم رشد عصاره های گیاهی با سه روس دیسک، چاهک و متانول -1  جدول 
  80° روش مختلف  و میانگین قطر هاله عدم رشد در سه°100  

 

میانگین قطر هاله عدم رشد در 
 (mm)روش دیسک 

میانگین قطر هاله عدم رشد در 
 (mm) 80°روش چاهک 

ر میانگین قطر هاله عدم رشد د
 (mm) 100°روش چاهک

 نام فارسی

در 
له 
 ها

طر
ن ق

نگی
میا

بر 
ش 

رو
سه 

ک
کو

پتو
ستر

ا
 

در 
له 
 ها

طر
ن ق

نگی
میا

بر 
ش 

رو
سه 

ک
کو

پتو
ستر

ا
 

در 
له 
 ها

طر
ن ق

نگی
میا

بر 
ش 

رو
سه 

A
a

 

A.
a.

c
 

C.
al

bi
ca

ns
 

S.
m

ut
an

s
 

A.
a.

c
 

C.
al

bi
ca

ns
 

S.
m

ut
an

s
 

A.
a.

c
 

C.
al

bi
ca

ns
 

S.
m

ut
an

s
 

 0 6/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رزمارینوس
 15 3/13 21 0 6/12 20 14 0 6/22 2/21 6/9 6/8 پوست انار
 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گلپر
 3/13 6/22 3/23 0 23 3/19 6/12 6/15 25 5/22 6/8 7/21 میخک

 0 0 0 0 3/11 0 0 0 0 0 0 0 اسطوخودوس
 0 0 0 0 0 0 0 0 0    بادرنجبویه
 17 6/22 6/22 13 23 27 15 0 3/13 9/20 15 2/15 مازو

 0 6/9 3/21 0 12 3/21 0 0 6/12 4/18 0 2/7 هلیله سیاه
 3/14 23 3/22 6/14 0 0 6/11 3/19 6/12 6/11 5/13 1/14 آویشن

 0 18 0 0 3/17 0 0 0 0    گلنار فارسی
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 هشي حكيم مجله پژو

در ،  درجه باشدکه غلظت ماده یاد شده      100عصـاره هـا در متانول       
تأثیر ضد میکروبی آن می تواند مؤثر باشد گرچه در بررسی داده ها             
قطـر هالـه عـدم رشـد مـیکروبها بـا افزایش غلظت داروها تغییر                

 . چندانی نداشته است
  Hethelyiگلپر نیز مانند مطالعه     اثرضـدقارچی رزماریـنوس و      

از بین  ). 9(مشـاهده شـد امـا اثـر ضد باکتریائی نداشتند            ) 1987(
عصـاره هـای بکـار رفته بیشترین تعداد در روش چاهک و متانول              

در همین روش و    . بـر کاندیدا مؤثر بودند    )  عصـاره  8( درجـه    100
 وکوکو اثر بر استرپت   )  عصاره 5(مقایسـه تأثـیر بر اکتینوباسیلوس       

مـی تـوان نتیجه گرفت که این عصاره ها خواص ضد            )  عصـاره  4(
 . قارچی خوبی را دارا می باشند

مقایسه اثر دهانشویه کلرهگزیدین با عصاره های گیاهی نشان         
داد کـه مـیخک، مـازو، پوسـت انـار، آویشـن و هلیله سیاه اثرات                 
بهـتری نسبت به دهانشویه کلرهگزیدین از خود نشان دادند که با        

 ). 3و1( نیز همخوانی دارد Pan و Kaimمطالعات 
 

 : نتیجه گیری
 با توجه به اثرات قابل توجه و چشمگیری که در این مطالعه برای             
عصارۀ گیاهان داروئی طب سنتی گزارش گردید، پیشنهاد می شود         

تا بررسی های بیشتر و جامع تری در زمینه اثرات سایر گیاهان              
ای پاتوژن دهان صورت گیرد و قطعاً        داروئی بر میکروارگانیسم ه  

با همکاری گسترده بین مراکز مربوط می توان انتظار داشت تا              
 .تحقیقات جامعتری در این زمینه به مرحله اجرا در آید

شناخت بهترین گونه از گیاهان داروئی و استخراج ماده مؤثره          
خـالص آنهـا خواهد توانست راه را برای تولید انبوه دهانشویه های             

 .گیاهی کارآمد با حداقل اثرات سوء مواد شیمیایی هموار سازد

 
 :تشکر و قدردانی

در پایــان بدینوســیله از همکــاری صــمیمانه، خانمهــا مــریم  
محمـدی، شـیرین محمودیـان، حماسـه باقری و آقایان مهندس            
مســعود میرمعصــومی، دکــتر کــیومرث قاضــی ســعیدی و کــاظم 

ین مطالعه با همکاری    ا. مهـدی قلـی تشـکر و قدردانـی مـی نماید           
دانشـکده علـوم دانشگاه تهران و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم           

 .پزشکی تهران انجام گردید
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بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس و عصاره مورد           ) 1369. (صالح نیا، علی  -12
 دانشکده داروسازی . خالصه مقاالت چهارمین سمینار گیاهان داروئی ایران       . سبز

 . دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی ترکیبات موجود در اسانس آویشن      ). 1376(شفیعی، عباس و همکاران      -13
چکیده مقاالت اولین   . شیرازی در نواحی مختلف ایران و اثرات ضد میکروبی آن          

 .دانشگاه علوم پزشکی شیراز. سمینار گیاهان داروئی و صنعت دانشکده داروسازی

بررسی اثرات ضد قارچی گیاهان طب سنتی         ) 1376. (تفرشی، حسام الدین  -14
چکیده مقاالت اولین سمینار دارویی و صنعت دانشکده               )  گیاه  45(ایران   

 .دانشگاه علوم پزشکی شیراز. داروسازی

مقایسه تأثیر دهانشویه گل بابونه با        ) 1376(شهریاری، مهدی و همکاران       -15
پرتودرمانی، چکیده  کلرهگزیدین بر روی استوماتیت ناشی از شیمی درمانی،             

دانشگاه علوم  . مقاالت اولین سمینار گیاهان داروئی و صنعت دانشکده داروسازی         
 . پزشکی شیراز

بررسی اثر چند گیاه داروئی سنتی روی میکروبهای دهان و          ) 1377. (مجاب، افراز  -١٦
خالصه مقاالت سی  و هشتمین کنگره علمی ساالنه و پنجمین کنگره              . دندان

 .من دندانپزشکی ایرانبین المللی انج
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